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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 02-02-2018 
                                                                                                                                                                                                                             

               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

«Ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΟΥΚΑ» 

 
 

 

Για τη σημαντική προσφορά του στο δρομικό κίνημα των Κυκλάδων. 

 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Καλλιθέας 

«Καλυψώ», ο Φιλαθλητικός Σύλλογος πραγματοποίησε την κοπή της 

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. 

 

Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν και ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. 

Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, ενώ 

βραβεύτηκε - εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή - με απονομή τιμητικής 

πλακέτας, για τη μεγάλη του προσφορά στο δρομικό κίνημα των Κυκλάδων. 

 

Ο κ. Κουκάς κατά την παραλαβή της πλακέτας ανέφερε: 

 

«Είμαι πολύ ευτυχής γιατί οι κόποι ετών αποδίδουν καρπούς και η 

εποικοδομητική συνεργασία των Μυκονιατών φίλων του δρομικού κινήματος με τη 

Δημοτική μας Αρχή, ξεπερνά πλέον τα στενά όρια της Μυκόνου. 

 

Η Μύκονος είναι πλέον ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας του δρομικού 

κινήματος και σας ευχαριστούμε για αυτό. 
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Οφείλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και δημοσίως τον Πρόεδρο του 

Φιλαθλητικού κ. Παναγιώτη Δημάκο, όχι μόνο για τη σημερινή τιμητική πλακέτα, 

αλλά κυρίως γιατί έχει στηρίξει όλες τις αθλητικές πρωτοβουλίες του Δήμου 

Μυκόνου και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος 

στο νησί μας.  

 

Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε ορόσημο για τα αθλητικά δρώμενα του 

νησιού, καθώς για πρώτη φορά διοργανώθηκαν στη Μύκονο οι Αιγαιοπελαγίτικοι 

Αγώνες, για δεύτερη χρονιά και με ρεκόρ συμμετοχών διεξήχθη το Mykonos Run, 

όπως επίσης για δεύτερη φορά διεξήχθη και η Ευριπίδεια διαδρομή, ενώ 

Μυκονιάτες αθλητές κατέγραψαν σημαντικές πρωτιές, ρεκόρ και διακρίσεις στον 

Μαραθώνιο των Αθηνών. 

 

Δεσμεύομαι ενώπιον όλων σας ότι η Δημοτική μας αρχή όχι μόνο θα 

συνεχίσει στο δρόμο της έμπρακτης στήριξης του Αθλητισμού και ειδικώς των 

αγώνων δρόμου, αλλά θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές της, για 

πραγματοποίηση και άλλων σημαντικών διεθνών διοργανώσεων. 

 

Η Μύκονος πλέον διαθέτει αθλητικές υποδομές οι οποίες θα ενισχυθούν 

σημαντικά με τη δρομολογημένη κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου, διαθέτει 

αθλητές υψηλού επιπέδου και φυσικά διαθέτει το μοναδικό μυκονιάτικο τοπίο που 

αποτελεί πηγή έμπνευσης για το σύνολο των αθλητών, Ελλήνων και αλλοδαπών! 

 

Τούτη η τιμητική πλακέτα που παραλαμβάνω από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο 

σήμερα εκ μέρους της Δημοτικής μας Αρχής, είναι αφιερωμένη στους φανερούς και 

αφανείς Μυκονιάτες ήρωες, που συνετέλεσαν καθοριστικά σε αυτό το αθλητικό 

θαύμα της Μυκόνου! 

 

Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

 

       ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


